Vill du som elev låna våning 3 för att hänga med kompisar, övernatta, ha LAN
under kväll och nattid?
Gör så här:

Minst två dagar innan vistelsen;
1. Kontakta Anette Lindberg för att kolla om lokalen är ledig.
Anette har sin arbetsplats i receptionen i Rotundan
mail; anette.lindberg@cng.se
tfn; 076-000 19 00
2. Sök upp någon av rektorerna (Anders Södergren, Jan Ström eller Stefan Abrahamsson).
En person från CNG´s ledning ska vara eran kontaktperson vid er vistelse i Bildningen.
3. Vid LAN: Prata med IT-avdelningen (Mikael Mårdh eller Dan Holmgren) för att öppna portar
och kvittera ut aktuell utrustning.
4. Mejla Räddningstjänsten i Finspång och meddela att ni kommer vara i Bildningen.
Raddningstjansten@finspang.se
Lägg också en kopia till Anette ; anette.lindberg@cng.se
Ex. Hej! Jag heter (namn) och jag går på Curt Nicolin gymnasiet i Finspång. Jag mejlar för att
informera er om att xxx-dagen den (datum) kommer X antal elever (räkna med dig själv)
övernatta på våning 3 i huset Bildningen på Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång.
Mvh/ Förnamn, Efternamn, telefonnummer
5. Lämna in deltagarlistan till Anette där det också framgår vilka som är ansvariga från er samt
vilka tider ni ska vara på plats. Detta för att kunna ställa om larmet.
Ni kvitterar samtidigt ut en tagg och kommer överens om när den ska lämnas tillbaka.

Sist men inte minst, Ha det så skoj !
//ANETTE

LAN- & övernattningsregler
-Den tagg som jag kvitterar ut ska användas av mig personligen och får inte lånas ut till någon.

-Den information (ex. kod) som jag får i samband med utkvitteringen får inte spridas vidare.

-Berusade eller drogpåverkade personer får inte vistas i Bildningens lokaler under denna aktivitet.

-Alkohol och andra berusningsmedel är helt förbjudet.

-Vid oaktsamhet och då eventuella skador uppstår blir du ersättningsskyldig.

-Respekt ska visas för annan pågående aktivitet i Bildningen.

-En ansvarig person ska alltid finnas på plats i huset.

-OBSERVRERA att endast plan 3 är ämnad för er aktivitet. Larm kommer gå om ni kommer försöka gå
in någon annanstans, vilket kan leda till 3000 kr i tilläggsavgift.

-Lokalerna ska städas och iordningställas till ordinarie utseende.

-Lämna lokalerna i fint och städat skick (städvagn finns utställd till er på plan 3 och på den hänger en
instruktionslapp på vad som ska göras).

Ifylles av kontaktperson från ledningen:

Ifylles av bokningsansvarig:

Namn:

Lokal Bokad

___________________________________

Larm avstängt
Tagg utkvitterad

Tfn:
___________________________________

Kopia av mail till räddningstjänsten

